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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Дисципліни «Інноваційні технології навчання у фізичній культурі» є вибірковою і  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності  

014.11 «Середня освіта (Фізична культура), освітня програма Фізична культура.  

2. Мета навчальної дисципліни оволодіння майбутніми фахівцями системою 

сучасних методичних знань та інноваційних технологій в процесі професійної діяльності 

викладача фізичної культури, вміннями інтегрувати знання, які отримані у суміжних 

дисциплінах, методиках, знаходити шляхи реалізації цих знань у практичній роботі.  

3. Пререквізити. для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які вивчалися раніше): 

теорія і методика фізичного виховання в навчальних закладах освіти, іноземна мова; теорія і 

методика гімнастики, теорія і методика легкої атлетики; підвищення педагогічної 

майстерності; педагогіка; загальна та спортивна фізіологія людини; безпека життєдіяльності; 

основи, теорія і методика здоров’я та здорового способу життя; дошкільне фізичне 

виховання; основи педагогічної майстерності; ритміка та хореографія; сучасні оздоровчі 

технології. 

4. Результати навчання  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

Загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності формування яких 

передбачає навчальна дисципліна:  

1. здатність оптимізувати навчально-виховний процес на основі інтегрованого навчання 

із застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання;  

2. здатність реалізації принципу розвиваючого навчання, забезпечення гнучкості та 

можливості до нововведень;  

3. здатність використовувати здоров’язберігаючі технології фізичної культури; 

готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного 

досвіду в професійній сфері;  

4. здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, 

науководослідну, організаційно-управлінську, спортивну, фізкультурно-оздоровчу 

діяльність, у тому числі в умовах інклюзивної освіти;  

5. здатність розробляти проекти й методичну документацію в сфері фізичної культури і 

спорту з обліком соціальних, морфофункціональних, психологічних особливостей 

контингенту різної статі та віку, природничих і економічних особливостей регіону;  

6. здійснювати пропаганду фізичної культури, спорту, туризму, здорового способу 

життя з використанням сучасних інформаційних технологій;  

7. здатність здійснювати професійну та особистісну самоосвіту, проектувати подальші 

освітні маршрути і професійну кар’єру.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Інноваційні технології навчання у фізичній культурі» 
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Денна 1 9 4 120 2 16  14       90   залік  

Заочна 1 9 4 120 2  6 2      112   залік   
 
 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Предмет «Інноваційні технології оздоровчої фізичної культури».  . 

Тема 1. (лекційне заняття).  

Введення в предмет 

«Інноваційні технології 

оздоровчої фізичної культури». 

16 2    14 14,5 0,5    14 

Тема 2. (лекційне заняття) 

Основні напрямки наукових 

досліджень і впровадження 

сучасних інформаційних 

технологій в область фізичної 

культури і спорту. 

14 2 2   10 14 0,5 0,5   13 

Тема 3. (лекційне заняття) 

Комп’ютерні мережі та 

Інтернет. Мультимелійні 

технології.  

14 2 2   10 15,5 0,5    15 

Тема 4. (лекційне заняття) 

Оздоровчі технології фізичного 

розвитку 
14 2 2   10 15 0,5 0,5   14 

Разом за змістовим модулем 1 58 8 6   44 59 3 1   56 

Модуль 2. Методики інноваційних технологій оздоровчої фізичної культури 

Тема 5. (лекційне заняття) 
Особливості методики 

використання східних та 

нетрадиційних систем 

оздоровлення. 

15 2 2   11 16 1    15 

Тема 6. (лекційне заняття) 
Особливості використання 

новітніх засобів оздоровчої 

фізичної культури в 

фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дітьми. 

16 2 2   12 14,5 1 0,5   13 

Тема 7. (лекційне заняття) 

Новітні технології в 

фізкультурно-оздоровчій роботі зі 

школярами та студентами 

16 2 2   12 14,5 1 0,5   13 

Тема 8. (лекційне заняття) 

Особливості проведення  

фізкультурно-оздоровчих занять з 

дорослим населенням 

15 2 2   11 16 1    15 

Разом за змістовим  модулем 2 62 8 8   46 61 4 1   56 

Усього годин  120 16 14   90 120 6 2   112 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№  Назва теми 

1.  Введення в предмет «Інноваційні технології оздоровчої фізичної культури». 

2.  Основні напрямки наукових досліджень і впровадження сучасних 

інформаційних технологій в область фізичної культури і спорту. 

3.  Комп’ютерні мережі та Інтернет. Мультимелійні технології.  

4.  Оздоровчі технології фізичного розвитку 

5.  Особливості методики використання східних та нетрадиційних систем 



оздоровлення. 

6.  Особливості використання новітніх засобів оздоровчої фізичної культури в 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. 

7.  Новітні технології в фізкультурно-оздоровчій роботі зі школярами та 

студентами 

8.  Особливості проведення  фізкультурно-оздоровчих занять з дорослим 

населенням 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

6. Система контролю та оцінювання 

Оцінка рівня теоретичних знань здійснюється за допомогою:  

а) поточного опитування: 

б) контрольних робіт, які поєднують тестові та текстові завдання, що базуються на 

засвоєному навчальному матеріалі, включаючи матеріал, винесений на самостійне 

опрацювання; 

Оцінка рівня оволодіння технікою спортивних єдиноборств здійснюється за 

допомогою: 

а) практичного виконання студентами окремих елементів рухових дій; 

б) практичного виконання студентами цілісних прийомів спортивних єдиноборств. 

Оцінка рівня засвоєння професійних навичок здійснюється за допомогою: 

а) підготовки планів-конспектів окремих частин та навчально- тренувального 

заняття зі спортивних єдиноборств в цілому для учнів спортивних шкіл, уроку або 

навчально-тренувального секційного заняття для школярів різних вікових груп; 

практичного проведення уроку чи тренування, або його складових частин; 

б) аналізу проведення студентом секційного заняття для учнів ЗОШ, навчально-

тренувального заняття для учнів ДЮСШ, або ж їх складових частин; 

в) доповнень та зауважень під час аналізу навчальної практики. 

Додаткові бали студент може отримати: 

а) за науково-дослідну роботу: підготовку реферату, доповіді, презентації, наукової 

статті на засідання гуртка або студентську науково-практичну конференцію. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

40  100 6 7  7 5 6 7  7 5 

Модуль контроль – 5 балів Модуль контроль – 5  балів 

Разом – 30 балів Разом – 30 балів   

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    



80-89 В 
добре  

 

зараховано 70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

7. Рекомендована література 

 
1. Гонтаровська Н.Б. Інноваційні технології розвитку особистості. Науково-методичний 

посібник. Дніпропетровськ, 2011. 278с.  

2. Гут Л.М., Лаврова Л.С., Савченко В.А. Москаленко Н.В., Орієнтовні уроки-тренінги з 

фізичної культури (4-й клас). Дніпропетровськ : Інновація, 2012. 44с.  

3. Єжова О.О., Бєсєдіна А.А., Бережна Т.І. Школи здоров’я у країнах Східної Європи: 

теорія і практика : монографія. Суми : Сумський державний універсітет, 2016. 288с.  

4. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : у 2 т. / за ред. Т.Ю. Круцевич. 

Київ : “Олімпійська література”, 2017. Т 1. 384 с.  

5. Кожедуб Т.Г. Москаленко Н.В., Інноваційні підходи до теоретичної підготовки у 

фізичному вихованні: навчальний посібник. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. 108 с.  

6. Комков А.Г. Оздоровительная физическая подготовка учащихся 

общеобразовательных школ: метод. пособие / А.Г. Комков [и др.]. – СПб., 2006. 96 с.  

7. Корж Н.Л., Єлісєєва Д.С. Москаленко Н.В.,Організація самостійних занять з 

фізичного виховання учнівської та студентської молоді : монографія. Дніпро : Інновація, 2017. 

200с.  

8. Кошелева Е.А., Михайленко Ю.М. Здоровье и здоровый образ жизни : методические 

рекомендации. Днепропетровск, 2012. 32 с.  

9. Круцевич Т.Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей : 

учеб пособие [ для студ. высш. учеб. завед. физвоспит. и спорта ] / Т.Ю. Круцевич, М.И. 

Воробьев. - К., 2005. - 195 с.  

10. Лаврова Л.В., Москаленко Н.В., Савченко В.А., Гут Л.М.Орієнтовні уроки фізичної 

культури в початковій школі з інтерактивними 

8. Інформаційні ресурси 

1. http://www.gov.ua/main.php  - Рішення колегій Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 

Електронний ресурс “Про реформування фізичного виховання учнів та студентської молоді у 

навчальних закладах України” від 11.11. 2008/№ 13/1 - 2, 10, 11/1. – 5 с.  

2. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola  - сайт Міністерства науки і освіти 

України “Нова Українська школа”.  

3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti - сайт 

Міністерства науки і освіти України “Державні стандарти”. 

4.https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-

inklyuzivnogonavchannya  - Про затвердження концепції розвитку інклюзивного навчання : 

Наказ міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010р. №912.  

5. http://education-inclusive.com/wp-content/docs/Navchalno-metodychnyj-posibnykOsnovy-

Inklyuzyvnoyi-osvity.pdf  - Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за 

ред. А.А. Колупаєвої. Київ : «А.С.К.», 2012. 308 с.  

6.https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf  -

Концепція “Нової Української школи” . Ухвалено МОН 27/10/2016. 34с. 7. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ - Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 

період до 2029 року : розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року. 
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